среда 19. октобар у 12,00 и 14,00 часова

четвртак 20. октобар у 10,00 и 12,00 часова

ИВИЦА И МАРИЦА

МАРКО КРАЉЕВИЋ
И МУСА КЕСЕЏИЈА

Дејан Алексић
режија Александра Ковачевић
Краљевачко позориште

ОКТОБАРСКЕ
ЧАРОЛИЈЕ

Мирољуб Недовић
режија Александар Трмчић
Прво приградско позориште
ПУЛС театар Лазаревац

Праизведба позоришног комада за децу и одрасле ИВИЦА И
МАРИЦА песника Дејана Алексића, по мотивима бајке Браће
Грим, у режији Александре Ковачевић.
Представа крцата хумором,сонговима, духовитим глумачким
интерпретацијама и видео анимацијама, доноси нови приступ
овој класичној бајци.

Историјско-еколошка комедија за децу у 7 слика и 5
међуслика са 14 ликова (историјских и неисторијских). Има
елементе епике, лирике и бајке. У њему има митова и
легенди из српке културе и народних умотворина, делова
лирских и епских песама, историјских чињеница и кључних
информација везаних за значај очувања животне средине.
Главна тема је значај и начини очувања животне средине и
то како се највећи српски јунак, Марко Краљевић, знањем,
мудрошћу и упорношћу, бори да спаси природу од њеног
највећег загађивача. Комад је испреплетан певљивим
сонговима, стиховима лирских и епских народних песама и
гусларским композицијама.

2.РЕВИЈА ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ
УЖИЦЕ • 17-20.ОКТОБАР 2016.ГОДИНЕ

ОКТОБАРСКЕ
ЧАРОЛИЈЕ

директор НПУ: Зоран Стаматовић
организатор ревије: ЉиљанаМатић
На ревији Окотбарске чаролије за децу свако може
бити цар или царица, принц или принцеза, витез или
дворска дама... само морате имати чисто дечије срце...
насмејано дечије лице....и да будете заљубљени.... и да
вам љутња и забринутост не трају дуже од пола
минута...
Добро дошли на 2. РЕВИЈУ ПРЕДСТАВА ЗА ДЕЦУ.
Спасоје Ж. Миловановић

понедељак 17. октобар у 12,00 и 16,00 часова

уторак 18. октобар у 12,00 и 16,00 часова

ТРИ ПРАСЕТА

БАСНЕ ИЗ СЕНКЕ

Х.К.Андерсен, режија Зоран Лозанчић

аутор и редитељ Бисерка Колевска

Крушевачко позориште

Позориште за децу Крагујевац

Луткарску представу према бајци Ханса Кристијана
Андерсена, у Крушевачком позоришту поставио је Зоран
Лозанчић, човек који свој редитељски израз посвећује
искључиво дечијој поетици. Разиграна, весела и веома поучна
прича исказана кроз одличане креације лутака Љубиое
Сутуровић и Арсена Ћосића, наравно, у одличном извођењу
глумаца Крушевачког позоришта.

Постојање сенки старо је колико и рођење Сунца. Светлост је
та која ствара сенку свега постојећег и креатор је свега
живог. Уколико има светлости, постоји и живот, а све што је
живо прати сенка. Подстицај за стварање позоришта сенки
налази се у мистици самих сенки и човековој фасцинацији
њима. Позориште сенки је заправо најстарији вид позоришта
којим се човек бавио, а данас је због брзог мењања кадрова,
врло слична анимацији, што је заправо врло интересантно и
блиско деци.

